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АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ЕВРОТОРГИНВЕСТБАНК». 
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в современной 

организации системы электронного документооборота становятся 

обязательным элементом IT-инфраструктуры. С их помощью повышают 

эффективность деятельности коммерческие компании, на базе технологий 

электронного документооборота решаются задачи внутреннего управления, 

межведомственного взаимодействия и взаимодействия с населением.  

Цель дипломной работы – на основе комплексного исследования 

информационных технологий, используемых в ОАО «Евроторгинвестбанк», 

определить возможные пути повышения эффективности организации 

электронного документооборота в банковской сфере Республики Беларусь.  

Объектом исследования является коммерческий банк Республики 

Беларусь ОАО «Евроторгинвестбанк».  

Предметом исследования является характеристика программного 

обеспечения «Система банковского документооборота» собственной доработки 

в коммерческом банке, процессы, протекающие при организации и 

функционировании систем документооборота, пути совершенствования 

электронного документооборота в банковской сфере. 

Автором при написании дипломной работы были использованы 

следующие методы исследования: анализ, наблюдение. 

В данной дипломной работе на основе изучения документации банка, 

правового и методического регулирования документооборота, а также анализа 

информационной системы управления в банковской сфере была предпринята 

попытка исследования внедряемого программного обеспечения «Система 

банковского документооборота» собственной доработки на базе платформы 

Lotus Notes.  

Дипломная работа состоит из введения, основной части, которая 

включает три главы, заключения, списка используемых источников и 

литературы, приложений. 

Объем дипломной работы 60 страниц, источников 55, приложений 2. 
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Тэма: АУТАМАТЫЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЗВАРОТУ У АДКРЫТЫМ 

АКЦЫЯНЕРНЫМ ТАВАРЫСТВЕ  «ЕУРАТОРГIНВЕСТБАНК».  

Ключавыясловы: інфармацыя, электроны дакумент, сістэма 

электроннага дакументазвароту, праграмнае забеспячэнне, інфармацыйныя 

тэхналогіі, сістэма банкаўскага дакументазвароту, аўтаматызаваная сістэма, 

сістэма міжведамаснага дакументазвароту.  

Актуальнасць даследнай тэмы заключаецца ў тым, што ў сучаснай 

арганізацыі сістэмы электроннага дакументазвароту становяцца абавязковым 

элементам IT-інфраструктуры. З іх дапамогай павышаюць эфектыўнасць 

дзейнасці камерцыйныя кампаніі, на базе тэхналогій электроннага 

дакументазвароту вырашаюцца задачы ўнутранага кіравання, міжведамаснага 

ўзаемадзеяння і ўзаемадзеяння з насельніцтвам.  

Мэта дыпломнай работы - на аснове комплекснага даследавання 

інфармацыйных тэхналогій, якія выкарыстоўваюцца ў ААТ 

«Евроторгинвестбанк»,  вызначыць магчымыя шляхі павышэння эфектыўнасці 

арганізацыі  электроннага  дакументазвароту  ў  банкаўскай  сферы     

Рэспублікі Беларусь.  

Аб'ектам даследавання з'яўляецца камерцыйны банк Рэспублікі 

Беларусь ААТ «Еураторгинвестбанк».  

Прадметам даследавання з'яўляецца характарыстыка праграмнага 

забеспячэння «Сістэма банкаўскага дакументазвароту» ўласнай дапрацоўкі ў 

камерцыйным банку, працэсы, якія праходзяць пры арганізацыі і 

функцыянаванні сістэм дакументазвароту, а так сама разглядаюцца шляхі 

ўдасканалення электроннага дакументазвароту ў банкаўскай сферы.  

Аўтарам пры напісанні дыпломнай працы былі выкарыстаны наступныя 

метады даследавання: аналізу, назірання.  

У дадзенай дыпломнай працы на аснове вывучэння дакументацыі банка, 

прававога і метадычнага рэгулявання дакументазвароту, а таксама аналізу 

інфармацыйнай сістэмы кіравання ў банкаўскай сферы была зроблена спроба 

даследавання праграмнага забеспячэння «Сістэма банкаўскага 

дакументазвароту» ўласнай дапрацоўкі на базе платформы Lotus Notes.  

Дыпломная  праца  складаецца з ўвядзення,  асноўнайчасткі, якая 

ўключае тры кіраўніка, заключэння, спісу выкарыстоўваючых крыніц і            

літаратуры, прыкладанняў. 

Аб'ём дыпломнай працы 60 старонак, крынiц 55, прыкладанняу 2. 
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Subject: AUTOMATION of DOCUMENT FLOW IN EVROTORGINVESTBANK 

OPEN JOINT STOCK COMPANY. 
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management system, software, information technologies, system of banking 

document flow, automated system, system of interdepartmental document flow. 

Relevance of the researched subject is that in the modern organization of 

electronic document management system become a mandatory member of IT 

infrastructure. With their help business firms increase efficiency of activities, on the 

basis of technologies of an electronic document management problems of in-band 

management, interdepartmental interaction and interaction are solved with the 

population.  

The thesis purpose – on the basis of a complex research of the information 

technologies used in JSC Evrotorginvestbank to define possible ways of increase in 

efficiency of the organization of an electronic document management in the banking 

sphere of Republic of Belarus.  

Object of a research is the commercial bank of Republic of Belarus of JSC 

Evrotorginvestbank.  

Object of research is the characteristic of the software "System of banking 

document flow" of own finishing in commercial bank, the processes proceeding in 

case of the organization and functioning of systems of document flow, a way of 

enhancement of an electronic document management in the banking sphere. 

The author when writing the thesis used the following methods of a research: 

analysis, observation. 

In this thesis on the basis of a study of documentation of bank, legal and 

methodical regulation of document flow, and also the analysis of a management 

information system in the banking sphere an attempt of a research of the implemented 

software "System of banking document flow" of own finishing on the basis of the 

Lotus Notes platform was made.  

The thesis consists of introduction, the main part which includes three chapters, 

the inferences, the list of the used sources and literature, applications. 

The volume of the thesis is 60 pages, sources 55, applications 2. 

 

 

 

 


